
 

 

OGÓLNE WARUNKI 

HANDLOWE 

smartblick 

(zwane w dalszej części „OWH”) 

 

spółki F&M Werkzeug- und 

Maschinenbau GmbH 

Lengeder Straße 21-23, 13407 Berlin  

Preambuła 

Spółka F&M Maschinen (zwana w dalszej 

części F&M) świadczy, na zasadzie wynajmu, 

usługę „smartblick”, obejmującą 

oprogramowanie i komponenty sprzętowe do 

gromadzenia danych eksploatacyjnych 

maszyn tnących. Komponenty 

oprogramowania obejmują usługi dostępu do 

danych i przetwarzania danych (zwane w 

dalszej części „backendem”) oraz warstwę 

prezentacji danych (zwaną w dalszej części 

„frontendem”). Komponenty sprzętowe 

obejmują fizyczne systemy gromadzenia 

danych (zwane w dalszej części smartboxem). 

Do korzystania ze smartblicka mają 

zastosowanie następujące warunki:  

1 Postanowienia ogólne 

1.1 smartblick jest udostępniany wyłącznie 

przedsiębiorcom w rozumieniu § 14 

niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). 

Niniejsze OWH mają zastosowanie do 

wszystkich usług oferowanych klientowi przez 

F&M, w szczególności do korzystania ze 

smartblicka.  

1.2 Obowiązują wyłącznie niniejsze OWH. 

Odmienne, sprzeczne lub dodatkowe Ogólne 

Warunki Handlowe klienta staną się częścią 

umowy tylko wtedy, gdy i w zakresie, w jakim 

F&M wyraził wyraźną zgodę na ich 

obowiązywanie.  

1.3 F&M wyraźnie zastrzega sobie prawo do 

wprowadzania zmian w niniejszych OWH. 

Zmiany niniejszych OWH wchodzą w życie, 

jeśli klient nie zgłosi wobec nich sprzeciwu w 

formie tekstowej w ciągu miesiąca od 

otrzymania powiadomienia o zmianie, a F&M 

poinformował klienta o prawie do zgłoszenia 

sprzeciwu i obowiązującym terminie jego 

zgłoszenia w powiadomieniu o zmianie. Jeśli 

klient sprzeciwi się zmianie w formie 

tekstowej, nadal obowiązują wcześniejsze 

OWH.  

2 Zawarcie umowy i faza testowa  

2.1 Aby  nawiązać stosunek umowny, klient musi 

zarejestrować się za pomocą elektronicznego 

formularza rejestracyjnego. W każdej chwili 

do momentu przesłania danych wpisanych do 

formularza można je poprawić, dopisując je 

lub rezygnując z procesu rejestracji, zamykając 

okno lub zakładkę przeglądarki. Klient  składa 

wobec F&M prawnie wiążący wniosek o 

zawarcie umowy dopiero poprzez kliknięcie na 

przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, 

co zostanie niezwłocznie potwierdzone przez 

F&M. Nie uzasadni to roszczenia klienta o 

zawarcie umowy. 

2.2 Do zawarcia stosunku umownego dochodzi z 

momentem wyraźnego potwierdzenia 

zamówienia przez F&M za pośrednictwem 

poczty elektronicznej e-mail. Ustne 

uzgodnienia lub zobowiązania stają się częścią 

umowy tylko wtedy, gdy zostały wyraźnie 

potwierdzone na piśmie przez F&M. 

2.3 Na życzenie i po wyraźnym potwierdzeniu 

F&M daje klientowi możliwość 

przetestowania smartblicka na danej 

maszynie przez 30 dni, bez zobowiązań. 

Powyższe postanowienia dotyczące zawarcia 

umowy stosuje się wówczas odpowiednio. 

Faza testowa rozpoczyna się 3 dni robocze po 

faktycznym wysłaniu sprzętu i kończy się 

automatycznie. Jeśli klient w fazie testowej 
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oświadczy, że nie chce korzystać ze 

smartblicka, to faza testowa kończy się 

automatycznie po otrzymaniu takiego 

oświadczenia. Punkt 10.3 stosuje się 

odpowiednio. W przeciwnym razie  stosunek 

umowny dotyczący fazy testów zostaje 

przekształcony w stosunek umowny o treści 

uzgodnionej między stronami. Umowa 

wchodzi w życie w dniu roboczym 

następującym po zakończeniu fazy testowej. 

3 Przedmiot wykonania i dostępność 

3.1 Głównym obowiązkiem F&M jest dostarczenie 

smartblicka i utrzymanie stanu 

odpowiadającego zastosowaniu go w sposób 

uzgodniony w umowie. F&M dostarcza 

smartblick w takiej postaci, w jakiej był 

dostępny zgodnie z opisem usługi 

obowiązującym w momencie zawarcia umowy 

i aktualnymi funkcjonalnościami („as is”). 

smartblick jest stale udoskonalany dzięki 

przesyłanym opiniom klientów. Klientowi nie 

przysługuje jednak konkretna forma lub 

konkretne wyposażenie do smartblicka. 

3.2 F&M będzie przetwarzać przychodzące od 

klienta powiadomienia o wadach zgodnie z 

pkt. 7.4 każdorazowo w odpowiednim 

terminie. F&M nie ponosi odpowiedzialności 

za opóźnienia wynikające z luk i nieścisłości w 

opisie błędu. 

3.3 Wady są regularnie usuwane poprzez 

świadczenie uzupełniające (zastępcze) , tj. 

poprzez wymianę sprzętu lub komponentów 

oprogramowania. F&M może przy tym 

zdecydować, czy pierwszym krokiem będzie 

próba usunięcia błędu przez telefon, czy 

usunięcie błędu w ramach serwisu zdalnego. 

Jeśli naprawa nie powiedzie się w miejscu 

instalacji, na przykład w wyniku wymiany 

poszczególnych elementów sprzętu lub 

oprogramowania, F&M może zabrać sprzęt, 

którego dotyczy dany problem, do własnego 

centrum serwisowego, w celu 

przeprowadzenia dodatkowych działań. 

Samodzielne naprawy – poza wynikającymi z 

prawa przypadkami - są dozwolone tylko za 

uprzednią pisemną zgodą F&M i tylko przez 

odpowiednio wykwalifikowany 

specjalistyczny personel.  

4 Własność, prawa użytkowania i plomby 

4.1 smartblick jest udostępniany klientowi na 

zasadzie najmu na czas trwania umowy. 

Klientowi nie przysługuje roszczenie o 

przeniesienie własności lub przyznanie 

nieograniczonych lub wyłącznych praw jego 

użytkowania. Podnajmowanie smartblick lub 

jakiekolwiek inne przekazywanie osobom 

trzecim jest dozwolone tylko za uprzednią 

pisemną zgodą F&M. 

4.2 F&M oznacza sprzęt odpowiednią etykietą 

jako własność F&M i umieszcza na nim 

plombę.  

4.3 Plomba, etykieta,  informacje producenta, 

numery seryjne, informacje o licencji 

oprogramowania itp. nie mogą być usuwane 

ani zmieniane przez klienta, bez uprzedniej 

zgody F&M. To samo dotyczy każdej 

dostarczonej karty SIM, której nie wolno 

wyjmować z przypisanego routera LTE ani 

zmieniać. Uszkodzenia plomb, etykiet, 

informacji producenta, numerów seryjnych, 

informacji o licencji oprogramowania itp. 

muszą być niezwłocznie zgłaszane przez 

klienta do F&M, niezależnie od ich przyczyny. 

W przypadku naruszenia powyższego zakazu 

usuwania i modyfikacji lub obowiązku 

powiadomienia, klient jest zobowiązany 

każdorazowo zapłacić F&M karę umowną. Nie 

dotyczy to sytuacji, gdy klient nie ponosi 

odpowiedzialności za naruszenie. Przy 

ustalaniu konkretnej wysokości kary umownej 

przez F&M będą zawsze uwzględniane 

szczególne okoliczności danego przypadku 

oraz cel kary umownej. W szczególności należy 

wziąć pod uwagę wagę, zakres i stopień 
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popełnionego naruszenia, jego zagrożenie dla 

F&M oraz winę klienta. Strony ustalają jednak 

karę umowną w wysokości 20 000 euro za 

pierwsze naruszenie obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy. Klient może 

zwrócić się do właściwego sądu z prośbą o 

weryfikację wysokości kary umownej. 

4.4 F&M zastrzega sobie prawo do zmiany 

smartblicka w całości lub w części według 

własnego uznania (§ 315 niemieckiego 

kodeksu handlowego), biorąc pod uwagę 

interesy klienta, na stałe lub tymczasowo, pod 

warunkiem, że nie ma to wpływu na istotne 

zobowiązania umowne F&M i jest to 

uzasadnione dla klienta. 

5 Dostarczenie, instalacja i eksploatacja 

5.1 smartbox jest przekazywany klientowi w 

stanie gotowym do pracy, oprogramowanie 

aplikacyjne dostarczane jest przez smartblick 

za pośrednictwem frontendu. Podczas 

instalacji, uruchomienia i obsługi należy 

zawsze przestrzegać wskazówek podanych 

przez F&M w instrukcji obsługi oraz instrukcji 

skróconej, jak również innych obowiązujących 

przepisów (DIN, ISO, najlepsze praktyki itp.). 

5.2 Klient jest odpowiedzialny za stworzenie i 

ciągłe utrzymywanie wymagań 

przestrzennych i technicznych dla 

prawidłowej instalacji smartboxa. Dotyczy to 

w szczególności ciągłego utrzymywania 

stabilnej łączności z Internetem.  

5.3 smartbox służy do ustalania danych 

eksploatacyjnych przemysłowych maszyn 

tnących. Klient jest uprawniony do używania 

smartboxa wyłącznie w wyżej wymienionym 

celu w ramach własnej działalności 

gospodarczej.  

5.4 F&M może przeprowadzić instruktaż i 

szkolenie za opłatą. 

6 Prawa użytkowania 

F&M zapewnia, że posiada w wystarczającym 

zakresie prawo do używania  smartblicka, aby 

przyznać klientowi ograniczone prawa jego 

używania na czas trwania umowy. W 

pozostałym zakresie obowiązują warunki 

licencji F&M. 

7 Treść i obowiązki klienta 

7.1 Klient jest zobowiązany postępować ze 

smartblickiem ze starannością rzetelnego 

przedsiębiorcy, którą zwykle zachowuje w 

ramach prowadzenia własnej działalności. 

Musi odpowiednio zabezpieczyć smartboxa 

przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą 

w trakcie trwania umowy. Jest 

odpowiedzialny za odpowiednie 

poinstruowanie, przeprowadzenie 

odpowiedniego instruktażu i szkolenia lub w 

inny sposób za zapewnienie, że instalatorzy, 

usługodawcy i personel serwisu, zatrudnieni u 

niego lub którzy otrzymali od niego zlecenie, 

mogą używać i obsługiwać smartboxa zgodnie 

z instrukcją obsługi. 

7.2 Po uprzedniej konsultacji klient musi udzielić 

firmie F&M dostępu do smartboxa w celu 

wykonania prac naprawczych i 

konserwacyjnych oraz usług pielęgnacyjnych, 

które muszą być wykonywane w miejscu 

instalacji, zgodnie z  wytycznymi F&M 

dotyczącymi bezpieczeństwa i dostępu. 

7.3 Jeśli jest to możliwe, klient musi upewnić się, 

że ustanowiona została odpowiednia 

procedura tworzenia kopii zapasowych i 

utworzona została kopia zapasowa danych 

przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych lub 

naprawczych, które zostały zapowiedziane z 

odpowiednim wyprzedzeniem, również w 

formie wymiany sprzętu. W przypadku utraty 

danych podczas prac konserwacyjnych lub 

naprawczych F&M ponosi jedynie koszt, 

wynikający z przywrócenia zniszczonych 

danych z kopii zapasowej danych i 
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przywrócenia stanu zapisanego programu 

poprzez import obrazu.  

7.4 Informację o wadach i uszkodzeniach 

smartblicka lub usługi należy przesłać do F&M 

e-mailem niezwłocznie po ich stwierdzeniu, 

wraz ze zrozumiałym opisem błędu na adres 

reklamation@smartblick.de .  

8 Warunki najmu i płatności 

8.1 Czynsz do zapłaty przez klienta płatny jest co 

miesiąc z góry. Obowiązek zapłaty czynszu 

rozpoczyna się w terminie wymagalności w 

miesiącu po udostępnieniu smartblicka.  

8.2 F&M automatycznie wystawia klientowi 

miesięczne faktury za czynsz w formie 

tekstowej. 

8.3 Jeśli klient zalega z zapłatą czynszu za okres 

dłuży niż trzy miesiące, F&M może mu 

wyznaczyć ostateczny termin dodatkowy, 

wynoszący kolejne dwa tygodnie, pod groźbą 

wypowiedzenia ze skutkiem 

natychmiastowym, a jeśli zaległości 

czynszowe nie zostaną uiszczone, rozwiązać 

stosunek umowny ze skutkiem 

natychmiastowym. Rozwiązanie umowy ze 

skutkiem natychmiastowym staje się 

skuteczne z upływem 14 dni od daty jego 

otrzymania, tak aby w ten sposób umożliwić 

klientowi wstrzymanie rozwiązania umowy 

poprzez zapłacenie zaległego czynszu. 

8.4 Potrącenie i prawo zatrzymania są wyłączone, 

chyba że stanowiące ich podstawę roszczenie 

wzajemne zostało uznane lub prawomocne 

stwierdzone.  

9 Zapezpieczenie 

9.1 F&M ma prawo żądać od klienta 

zabezpieczenia przed przekazaniem 

smartblicka, w celu wypełnienia jego 

zobowiązań, wynikających ze stosunku 

umownego oraz w celu zaspokojenia 

umownych i  pozaumownych roszczeń 

odszkodowawczych (zwanego w dalszej części 

„kaucją”). 

9.2 Na życzenie F&M kaucja może zostać 

wniesiona gotówką lub poprzez wystawienie 

gwarancji bankowej. 

10 Czas trwania i wypowiedzenie 

10.1 Stosunek umowny rozpoczyna się wraz z 

potwierdzeniem, zgodnie z pkt. 2.1 i 

obowiązuje przez okres minimum 12 miesięcy 

Następnie stosunek najmu jest przedłużany o 

12 miesięcy, jeśli nie zostanie wcześniej 

wypowiedziany w odpowiednim terminie. 

10.2 Stosunek umowny może zostać rozwiązany 

przez każdą ze stron na trzy miesięce naprzód 

po raz pierwszy  przed końcem minimalnego 

okresu obowiązywania umowy, a następnie 

przed końcem danego roku obowiązywania 

umowy. Uzgodnione każdorazowo możliwości 

wypowiedzenia umowy dotyczą taryfy 

elastycznej. Prawo do wypowiedzenia w trybie 

nadzwyczajnym z ważnej przyczyny pozostaje 

nienaruszone. 

10.3 Wypowiedzenie wymaga formy tekstowej lub 

pisemnej i przesłania na adres e-mail 

support@smartblick.de lub na powyższy 

adres. 

11 Rozwiązanie umowy 

11.1 Po zakończeniu obowiązywania umowy klient 

musi niezwłocznie zwrócić smartbox do F&M, 

w tym ewentualnie przekazane instrukcje i 

dokumentację, a także oryginalne 

opakowanie i inne akcesoria. 

11.2 Klient musi wysłać smartbox do siedziby F&M 

na własny koszt i ryzyko oraz odpowiednio go 

ubezpieczyć. 

12 Odpowiedzialność cywilna  

12.1 O ile  w niniejszych OWH lub w dodatkowych 

warunkach licencyjnych nie określono inaczej, 

F&M ponosi odpowiedzialność za używanie 

mailto:reklamation@smartblick.de
mailto:support@smartblick.de
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smartblicka zgodnie z następującymi 

postanowieniami. 

12.2 F&M ponosi pełną odpowiedzialność za 

udowodnione szkody wyrządzone przez 

smartblicka, F&M lub jego ustawowych 

przedstawicieli, pracowników szczebla 

kierowniczego lub zwykłych 

współpracowników, o ile zostały one 

spowodowane umyślnie lub w wyniku 

rażącego niedbalstwa. Ponadto F&M ponosi 

odpowiedzialność za naruszenie istotnych 

obowiązków w wyniku nieznacznego 

zaniedbania, których naruszenie zagraża 

realizacji celu umowy lub za naruszenie 

obowiązków, których wypełnienie dopiero 

umożliwia należyte wykonanie umowy i 

którego klient może się zwyczajowo 

spodziewać. W takim przypadku F&M 

odpowiada jednak tylko za udowodnione, 

przewidywalne szkody, typowe dla umowy. 

Przy zawieraniu umowy strony umowy 

zakładają, że typowa szkoda umowna wynosi 

maksymalnie 10 000 euro. F&M nie ponosi 

odpowiedzialności za wynikające z 

nieznacznego zaniedbania naruszenie 

obowiązków, innych niż wymienione w 

powyższych postanowieniach. 

12.3 Odpowiedzialność F&M za początkowo 

występujące wady jest wyłączona, chyba że 

wada była znana F&M w momencie jej 

udostępnienia lub była nieznana w wyniku 

rażącego niedbalstwa. Klientowi nie 

przysługuje prawo do obniżenia czynszu. Nie 

wpływa to na prawo klienta do żądania zwrotu 

nadpłaconych wskutek tego kwot od F&M. § 

548b niemieckiego kodeksu cywilnego jest 

wyłączony. 

12.4 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie 

mają zastosowania w przypadku utraty życia, 

uszczerbku na ciele i zdrowiu, wady po 

udzieleniu gwarancji jakości wynajmowanego 

mienia oraz  podstępnie ukrytej wady. 

12.5 Roszczenia gwarancyjne wygasają po dwóch 

latach. 

12.6 Odpowiedzialność zgodnie z ustawą o 

odpowiedzialności za produkt (niem. 

Produkthaftungsgesetz) pozostaje 

nienaruszona. 

13 Postanowienia końcowe 

13.1 Zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej 

Niemiec z wyłączeniem prawa sprzedaży ONZ 

i prawa kolizyjnego; Art. 3 niemieckiej ustawy 

wprowadzającej kodeks cywilny (EGBGB) 

pozostaje nienaruszony. Jeśli klient ma 

miejsce zwykłego pobytu w innym kraju UE / 

EOG w momencie nawiązania stosunku 

umownego, wybór prawa dokonany w 

niniejszych OWH nie ma wpływu na 

zastosowanie bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa tego kraju, wymuszających 

stosownie prawa tego kraju.  

13.2 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych 

OWH z jakiejkolwiek przyczyny okaże się lub 

stanie się nieskuteczne lub OWH lub umowa 

zawarta w czasie ich obowiązywania zawiera 

lukę wymagającą uregulowania, nie ma to 

wpływu na ważność pozostałych 

postanowień. W takim przypadku F&M i klient 

są zobowiązani do zastąpienia nieskutecznego 

lub niekompletnego postanowienia 

postanowieniem, które jest najbliższe 

ekonomicznie nieskutecznemu lub 

niekompletnemu postanowieniu. Do tego 

czasu zamiast nieskutecznego lub brakującego 

postanowienia obowiązują przepisy 

ustawowe. 

13.3 Miejscem wykonania umowy jest Berlin i  

właściwy miejscowo jest sąd w Berlinie. F&M 

jest uprawniony do dochodzenia roszczeń 

przeciwko klientowi w miejscu jego ogólnej 

jurysdykcji. 

13.4 Niniejsze OWH zostały sporządzone w niemieckiej 

i polskiej wersji językowej. W przypadku sporów 
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lub rozbieżności interpretacyjnych, wynikających z 

niniejszych OWH, rozstrzygająca jest niemiecka 

wersja językowa. 

13.5 Zmiany i uzupełnienia niniejszych OWH, a 

także wszelkie oświadczenia stron dotyczące 

uczestnictwa wymagają formy tekstowej. 

Dotyczy to również zniesienia wymogu 

formalnego. 
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